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SJD afholder hvert år Danmarksmesterskab i schweissspor for stående jagthunde, gerne i april måned, men 
endelig dato fastsættes af SJD i samarbejde med prøveleder. 

 
 

Formål 
Prøven er en konkurrenceprøve, der har til formål at finde frem til årets Danmarksmester i schweissspor for 
stående jagthunde. 

 
 

Prøveregler 
Danmarksmesterskabet afvikles efter DKK’s schweissprøveregler og DKK´s schweisssporregler for Spor 
Uden Dommerledsagelse (SUD), men med nedenstående særlige bestemmelser. 

 
 

Antal deltagere 
Prøvelederen afgør hvor mange deltagere, der kan afprøves på det til rådighed værende terræn. 

 
 

Adgangskrav 

Hunden skal 

 have opnået 1. præmie på 20 eller 40 timer 1000 meter spor afholdt efter DKK´s schweissprøveregler 
eller have bestået SUD 20 eller 40 timer med min. 15. point afholdt efter DKK´s schweisssporregler 
for Spor uden Dommerledsagelse. 
De kvalificerende resultater skal være opnået efter, at hunden er fyldt 18 måneder. 

 være registreret i DKK 

 føres af den i DKK registrerede ejer 

 tilhøre én af de racer, som SJD repræsenterer 
 

Ejeren skal 

 kunne fremvise gyldigt jagttegn 

 være medlem af en specialklub under SJD. 

 

Tilmelding 
Tilmelding via Hundeweb www.hundeweb.dk. Tilmeldingsgebyret fremgår af annoncen. 

 
 

Deltagerantal 

Ved for mange tilmeldte trækker prøvelederen lod, således at alle tilmeldte racer får min. én repræsentant 
med til Danmarksmesterskabet. Dernæst trækkes der lod blandt alle resterende tilmeldte. Afviste 
ekvipager optages på reserveliste i den rækkefølge, de blev afvist ved lodtrækningen. 

 

Hvis prøven er overtegnet, kan ejer/fører kun deltage med én hund. Der trækkes lod om, hvilken hund der i 
så fald kan deltage. 

http://www.hundeweb.dk/
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Dommere 
SJD inviterer i samarbejde med prøvelederen DKK autoriserede schweissdommere til 

 sporlægning 
 opgørelse af hjemtagne pürschtegn og tidsforbrug. 

 
Én af de inviterede dommere udpeges som ordførende dommer. Ordførende dommer skal have min. 5 års 
dommererfaring. Der skal være min. 3 år mellem hvert ordførerskab. 

 
Prøveleder 
SJD udpeger prøveleder. 

 
Prøveleder skal: 

 Før prøven sørge for det nødvendige antal pürschtegn, (stop)ure til tidtagning og 
kommunikationsudstyr til kontakt mellem dommer og hjælpere 

 Efter prøven fjernes ikke hjemtagne pürschtegn og markeringer af skyttens placering. 

Prøveleder kan forlods fordele ekvipagerne på hold, således at ingen deltager har fordel af kendskab til 
prøveterræn. Der trækkes lod om startrækkefølgen på parolen. 

 
 

Hjælpere 
Der skal være en dommer eller hjælper ved afslutningen af sporet bl.a. til tidtagning. 
Samme dommer kan håndtere flere ekvipager samtidigt, hvis der er hjælpere ved sporets afslutning i en 
position, hvor hjælper kan udlægge dyret og overse sporets afslutning. 
Hjælperen varetager tidtagning, som startes via telefon-/radioforbindelse med dommer og modsvarende, 
når ekvipagen er fremme ved dyret. 

 
 

Hjælpemidler 
Hunden skal bære pejlhalsbånd (GPS). Hundefører må ikke medbringe modtager. 

 
 

Sportyper 
Alle deltagende hunde afprøves på samme sportype (20t/1000m eller 40t/1000m). 
Alle spor på prøven skal være anlagt så ensartet som muligt. 

 
 

Sporet 
Sporet udlægges som 20t/1000m eller 40t/1000m spor med færtsko og med 3 eller 4 stk. 900 knæk, hvoraf 
ét er med en wiedergang på 20-25 meter. Der skal være samme antal knæk på alle spor på prøven. 
Deltagerne orienteres ikke om antal knæk på sporet. 

 
I stedet for startkasse med anskudssted og sårlejer udlægges pürschtegn direkte i sporet - min. 50 meter fra 
hvert sporelement (knæk, wiedergang) - i alt 6 pürschtegn. Det første pürschtegn lægges på anskudsstedet. 

 
  Det skal tilstræbes, at sporene udlægges med schweiss og klove fra samme slags dyr.  
 
   Dommeren benytter GPS under sporudlægningen. 
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Anskudsstedet placeres på skovvej, -sti,- spor eller langs skovkant. I en afstand på min. 30 meter og maks. 
50 meter fra anskudsstedet markeres en simuleret placering af skytten i skudøjeblikket. Dommeren oplyser 
dyrets flugtretning, der skal svare til de første 50 meter af sporet. 

 
 

Pürschtegn (brud) 

Som pürschtegn anvendes 1-2 cm tykke træskiver med et hul og en diameter på 5- 10 cm. 3 stk. med en 
fastgjort knoglesplint og 3 stk. med et fastgjort stykke skind (helst fra samme dyr, som klove og blod 
stammer fra). Hvert pürschtegn påføres et løbenummer samt spornummer. Pürschtegnene skal ikke 
placeres i løbenummerorden. Det ene pürschtegn placeres på anskudsstedet. 

 

Pürschtegn skal placeres direkte i sporet og fastgøres således, at de ikke kan fjernes af skovens dyr (f.eks. 
med strips eller kraftig snor), men nemt kan medtages af hundefører. Pürschtegn må ikke være skjult under 
blade eller anden form for vegetation, men må gerne placeres i omgivelser, der giver en form for 
kamuflage. 

 
 

Terræn 
Spor skal lægges i terræn med vekslende underlag, så der opnås mindst et terrænskifte. 
Vær opmærksom på, at sporet lægges i områder med naturlige afgrænsninger (asfaltveje, grusveje eller 
skovkanter/marker) således, at det bedst muligt sikres, at ekvipager fra et spor ikke forvilder sig over i 
terræn med andre af prøvens spor. 

 
 

Afprøvning 
Dommeren udpeger for hundeføreren skyttens placering samt flugtretning, og ekvipagen skal herefter 
finde anskudsstedet og udrede sporet indenfor 2 timer. Tiden starter, når skyttens placering er udpeget og 
slutter, når hunden er fremme ved dyret. 

 
Dommeren skal, når ekvipagen starter ved skyttens placering, være i telefonisk- eller radiokontakt med 
hjælper, som starter tidtagningen på dommerens besked. 

 

Udredningen af sporet skal være så eftersøgningsnært som muligt. Ekvipagen skal derfor være alene på 
sporet, og det er ikke tilladt tilskuere eller hjælpere at følge med på sporets udredning. 



5  

Bedømmelse 
Hundeføreren skal hjemtage så mange pürschtegn som muligt. Hvert af disse giver 5 point, undtaget nr. 1 - 
pürschtegnet fra anskudsstedet. 

 
Resultatet registreres i hundeweb således: 
20 ti eller 40 ti. suppleret med: 
SUD 25 p. = hunden er fremme ved dyret indenfor 2 timer og alle 5 pürschtegn hjembragt 
SUD 20 p. = hunden er fremme ved dyret indenfor 2 timer og 4 pürschtegn hjembragt 
SUD 15 p. = hunden er fremme ved dyret indenfor 2 timer og 3 pürschtegn hjembragt. 
SUD 10 p. = hunden er fremme ved dyret indenfor 2 timer og 2 pürschtegn hjembragt. 
SUD 5 p.   = hunden er fremme ved dyret indenfor 2 timer og 1 pürschtegn hjembragt.  
SUD 0 p.   = hunden er fremme ved dyret indenfor 2 timer, men ingen pürschtegn er hjembragt 
Eksempel: 20 ti. SUD 20 p. 
 
SUD ikke bestået. (IB.) = hunden når ikke frem til dyret indenfor tidsfristen. 

 
De 3 bedste hunde placeres efter højeste antal point. I tilfælde af pointlighed afgøres placeringen af 
tidsforbruget, således at ekvipagen med hurtigste tid vinder efterfulgt af næstbedste tid o.s.v.. Hvis der er 
pointlighed mellem to hunde, som også har gennemført på samme tid, placeres yngste hund højest. 

 
Alle ekvipager modtager diplom med sporlængde, liggetid, opnåede antal point og tidsforbrug. 

Danmarksmesterskabet er ikke adgangsgivende til andre spor efter DKK’s schweissprøveregler. 


